
De regelingen rondom het beroepen van een predikant

in tijdelijke dienst (voorheen de regeling hulpdiensten)

zijn vorig jaar gewijzigd. Het is goed om daar kennis van

te nemen, zodat in voorkomende gevallen een gemeente

er op de juiste wijze gebruik van kan maken.

Tekst: Genit 0osterwijk

| | itgangspuntis nogsteeds dateenpredikant

| | "oor 
onbepaalde tijd wordt beroepen, waar-

\J ui; het kan gaan om een fulltime of een part-

time aanstelling. Toch kunnen er omstandigheden
zijn, waarbij het gaat om een tijdelijke invulling als

gevolg van ziekte van een predikant, in een vacatu-
reperiode ofvoor een bepaald project.

Vier vormen

In2O2l is deze regeling aangepast en spreken we
over 'tijdelijke dienst van predikanteni De regeling
is vastgelegd in ordinantie 3-18 van de kerkorde van
de Protestantse Kerk in Nederland. We onderschei-
den nu vier verschillende vormen van hulpdiensten
en tijdelijke dienst:
l. Incidentele hulpdiensten (preekbeurt, rouw- en

trouwdienst, enkele uren catechese of pastoraal

werlQ. Het gaat hier om werkzaamheden van min-
der dan veertig uur per opdracht. In de uitvoerings-
bepalingen voor de predikantstraldementen zijn
hiervoor tarieven vastgelegd. Het gaat om directe
afspraken tussen gemeente en predikant. Deze inci-
dentele hulpdiensten kunnen gedaan worden dooi
proponenten, predikanten en emeriti.

lnvolwerk
2. Structurele hulpdiensten (invalwerk bij ziekÍe, tij-
dens een vacature ofeen project). Het gaat hier om
werkzaamheden met een duur van minder dan twee
jaar.Deze periode kan tot maximaal vier jaar ver-

lengd worden. Het Breed Moderamen Classicale

Vergadering (BMCV) dient in te stemmen met de ver-

lenging. De volledige rechtspositie van een predikant

is van toepassing. De predikant ontvangt naast het
trakement een opslag van tien procent op het trakte-
ment. Er is na afloop geen recht op een wachtgelduit-
kering.De gemeente betaalt aan de Beheercommis-

Voorbeeld L: eigen predikont is longdurig ziek

De predikantvan de gemeente is langdurig
ziek. De gemeente wil tijdelijk een predikant
aanstellen voor een periode van één jaar met
een werktijdpercentage van 50 procent.
Situatie 2 (structurele hulpdienst) is van toe-
passing. Voor invulling kan een proponent,
een predikant of een emeritus predikant
gewaagd worden.
De gemeente betaalt aan de BCIG 50 procent
van de bezettingsbijdrage voor een fulltime
predikant en 50 procent van de opslag tijde-
lijke dienstvoor een fulltime predikant.
De proponent ofpredikant ontvangt het
gebruikelijke traktement, verhoogd met een

opslagvan 10 procent. De emeritus predikant
ontvangt het gebruikelijke traktement zonder
opslagvan 10 procent.

B erekening bij drage gemeente (2022) :

50 procent van de bezettings-
bijdrage perjaar (€ 93.027,96)

50 procent van de opslag tijde-
lijke dienst per jaar (€ 6.911,04)

Totaal

€ 46.513,98

€. 3.455,52

€ 49.969,50

sie Centrale Kas Predikantstrakemeíten (BCKP) de

gebruikelijke bezettingsbijdrage, verhoogd met een

toeslag voor de tijdelijkieid. Na afloop van de struc-

turele hulpdienst (inclusief eventuele verlenging)
mag de gemeente gedurende éên jaar niet opnieuw
een opdracht geven voor een nieuwe structurele
hulpdienst. Structurele hulpdiensten kunnen gedaan

worden door proponenten, predikanten en emeriti.

Longdurige projecten

3. Tijdelijke dienst (langdurige projecten). Het gaat

hier om aanstellingen van twee jaar oflanger. Ver-

lenging tot maximaal zes jaar is mogelijk met goed-

vinden van het BMCV De volledige rechtspositie van
een predikant is van toepassing. De predikant ont-
vangt naast het traktement een opslag van tien pro-

cent op het traktement. Er is na afloop van de tijdelij-
ke dienst geen recht op een wachtgelduitkering. De

gemeente betaalt aan de BCKP de gebruikelijke be-

zettingsbijdrage, verhoogd met een toeslag voor de
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Voorbeeld 2: finonciële onzekerheden

De gemeente wil een predikant voor B0 pro-
cent van de werktijd en voor maximaal2,S
jaar aanstellen in verband met de financiële
positie van de gemeente. Situatie 3 (tijdelijke
dienst) is van toepassing. Invulling kan alleen
door een predikant. Vooraf dient het BMCV
in te stemmen en dient het CCBB een solva-
biliteitsverklaring af te geven.

De gemeente betaalt aan de BCIG B0 procent
van de bezettingsbijdrage voor een fulltime
predikant en B0 procent van de opslag tijde-
lijke dienst voor een fulltime predikant.
De predikant ontvangt het gebruikelijke trakte-
ment, verhoogd met een opslagvan t0 procent.

B er ekening b ij dr age geme ente :

B0 procentvan de bezettings-
bijdrage per jaar (€ 93.027,96)
B0 procent van de opslag tijde-
lijke dienst per jaar (€ 6.911,04)
Totaal

€, 74.422,37

€ 5.528,83

€.79.951,20

Voorbeeld 3: tijdelijk een proponent oon het werk
De gemeente wil een proponent fulltime be-
roepen voor een periode van vijfjaar. Situatie
4 (proponenten tijdelijke dienst) is dan van
toepassing. Vooraf dient het BMCV in te stem-
men en dient het CCBB een solvabiliteits-
verklaring afte geven.

De gemeente betaalt aan de BCPI( 100 pro-
cent van de bezettingsbijdrage voor een full-
time predikant en 100 procent van de opslag
tijdelijke dienst voor een fulltime predikant.
De eerste vier jaar krijgt de gemeente de pro-
ponentenkorting.
De proponent onwangt het gebruikelijke
traktement, verhoogd met een opslag van 10

procent.

B er ekenin g b ij drage geme ent e :

100 procent van de bezettings-
bijdrage per jaar (€ 93.027,96)
100 procent van de opslag tijde-
lijke dienst per jaar (€ 6.911,04)
100 procent van de proponenten-
korting per Jaar (€ 6.911,04)
Totaal per jaar in de eerste 4 jaar

Totaal per jaar in het 5e jaar

€ 93.027,96

€ 6.911,04

€ -6.911,04

€ 93.027,96

€ 99.939,00

tijdelijkheid. Om een predikant in tijdelijke dienst
aan te stellen is de goedkeuring van het BMCV nodig
en dient het Classicale College voor de Behandeling
van Beheerszaken (CCBB) een zogenoemde solvabi-
Iiteitsverldaring af te geven. De predikant wordt be-
roepen en is predikantvan de gemeente.

Na afloop van de tijdeliike dienst (inclusief eventuele
verlenging) kan de kerkenraad gedurende één jaar

niet opnieuwvoor dezelfde werkzaamheden in tijde-
lijke dienst beroepen en ook geen opdracht tot hulp-
diensten geven voor deze werkzaamheden. Tijdelijke
dienst is alleen mogelijk voor predikanten, dus niet
voor proponenten en emeriti.

Proponenten

4. Proponenten tij delijke dienst (proponentenaan-
stelling voor gewone predikantswerkzaamheden).
Het gaat om een aanstelling van minimaal drie jaar

en maximaal vijf jaaa waarbij verlenging met goed-

keuring van het BMCV tot maximaal zes jaar mogelijk
is. De minimale werktijd van de proponent is veertig
procent. De volledige rechtspositie van de predikant
is van toepassing. Daarnaast ontvangt de proponent
een opslag van tien procent op het traktement. De
gemeente betaalt aan de BCKP de gebruikelijke be-
zettingsbijdrage, voor maximaal vier jaar verminderd
met de proponentenkorting en verhoogd met de toe-
slag voor de tijdelijkàeid. Om een proponent in tijde-
lijke dienst aan te stellen is de goedkeuring van het
BMCV nodig en dient het CCBB een zogenoemde
solvabiliteitsverklaring af te geven. De proponent
wordt beroepen en is predikant van de gemeente,

Na afloop van een tijdelijke dienst (inclusief eventu-

ele verlenging) kan de kerkenraad gedurende één
jaar niet opnieuwvoor dezelfde werkzaamheden in
tijdelijke dienst beroepen en ook geen opdracht
geven voor hulpdiensten voor deze werkzaamheden.
Wil de gemeente na afloop van de tijdelijke dienst
door met de als proponent gestarte predikant, dan
kan dat alleen door middel van een beroep voor
onbepaalde tijd.
Met betrekking tot het beroepen van een proponent
is het belangrijk om te weten dat de proponenten-
korting ookvan toepassing is bij het beroepen van
een proponent voor onbepaalde tijd. I

Proponentenkorting

De proponentenkorting is ookvan toepassing
bij het beroepen van een proponent voor on-
bepaalde tijd. Bij een beroep van een propo-
nent voor 100 procent van de werktijd geldt
een korting van ruim € 6.900 per jaar.

B er ekenin g b ij dr a ge geme ente :

100 procent van de bezettings-
bijdrage per jaar (€ 93.027,96) C 93.027,96

100 procent van de proponenten-
kortingperjaar(€6.911,04) € -6.911,04

Totaal per jaar in de eerste 4 jaar €, 86.116,92

Totaalper jaarvanafhet 5e jaar € 93.027,96
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